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KOKKUPANEKU, KASUTAMISE JA HOOLDAMISE JUHISED 
 

Tähtis: lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi, et tutvuda seadme kasutamisega ja õppida gaasiballooni paigaldama. 

Hoidke need juhised ülelugemise jaoks alles. 

 

Lugege oma ohutuse tagamiseks hoolikalt kõik juhised läbi ja hoidke need hilisema ülelugemise jaoks alles. 

 

Tähelepanu! Selle seadme kasutamisel tekib süsinikdioksiid ja selle kogunemine võib olla ohtlik. Toodet tohib kasutada ainult 

välitingimustes või korraliku ventilatsiooniga kohtades, et õhk saaks põlemist soodustada ja ei tekiks põlemata gaasi segu. 

Tohib kasutada AINUL KEMPERi tootega 577 – butaaniballoon. 

ELURUUMIDES KASUTAMINE ON KEELATUD 

 

Gaasipliidi tehniline teave 

 

1312 KEMPER 

toode 104987 PIN 1312BR4872 

võimsus 2,06 kW 

tarbimine 150 g/h 

klass otsesurvega butaan 

gaas butaan (B) 

ET 
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Ohutusteave 

 Kasutage seadet ainult välitingimustes või korraliku ventilatsiooniga ruumides ning ohutus kauguses igasugusest 

kuumusallikast, leekides või sädemetest, samuti ei tohi kasutada mulla (akumuleerimine) ja süttivate materjalide läheduses. 

 Asetage gaasipliit aluspinnale või põrandale alati horisontaalselt. Gaasipliiti ei tohi mingil juhul asetada puidust või plastist 

või muudest süttivatest materjalidest pindadele. 

 Gaasipliiti ega selle komponente ei tohi mingil juhul muuta ega demonteerida. Seadet tohivad remontida ainult 

kvalifitseeritud isikud. 

 Kontrollige, kas seade on kahjustusteta. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada. 

 Kontrollige, kas tihendid on töökorras, enne kui ühendate gaasiballooni. 

 Kasutage gaasipliiti ainult toiduvalmistamise eesmärgil. 

 Ärge kasutage kahjustatud või kulunud tihenditega seadet. 

 Ärge kasutage lekkivat, kulunud või tõrgetega seadet. 

 Ärge asetage gaasipliidi kohale ega lähedusse 1 m raadiusesse süttivaid esemeid. 

 Ärge laske koduloomi gaasipliidi lähedusse. 

 Töötavat gaasipliiti ei tohi kunagi järelvalveta jätta. 

 TÄHELEPANU! Väga kuumi komponente on lihtne puuduta. Ärge laske lapsi selle lähedusse. 

 

Balloonide kasutamisteave 

 Kasutage ainult KEMPERi butaaniballoone, tootenr 577. Teiste gaasiballoonide kasutamine võib olla ohtlik. 

 Balloonide paigaldamise ja vahetamisega seotud tegevused peavad toimuma korraliku ventilatsiooniga kohtades, eemal 

leekidest ja süttivatest materjalidest. 

 Lugege ballooni pakendil olevad juhised hoolikalt läbi. 

 Ärge üritage täita ühekordse kasutusega ballooni. 

 Ärge hoidke ballooni temperatuuril üle 40 °C 

 Ärge laske lapsi seadme lähedusse. 

 Ärge hingake sisse balloonist väljuvat gaasi ega seadme kasutamisel tekkivat suitsu. 

 Balloonide käsitsemise ajal on suitsetamine keelatud. 

 

 

 

VIIGE LEKKE KORRAL (GAASI LÕHN) OMA SEADE VIIVITAMATULT VÄLJA, KORRALIKULT VENTILEERITUD 

KOHTA, KUS PUUDUVAD SÜÜTEALLIKAD VÕI SÜTTIVAD MATERJALID, ET LEIDA JA PEATADA SEAL LEKE. 

KUI TE TAHATE KONTROLLIDA OMA SEADME TIHENDIT, TEHKE SEDA VÄLJAS JA ÄRGE KASUTAGE SELLEKS 

LEEKI VAID SEEBIVETT. 

 

KASUTAMISJUHISED 
 

Seadme käivitamine 

➢ Asetage seade stabiilsele ja horisontaalsele pinnale, läheduses ei tohi olla teisi süüteallikaid. Ärge kasutage potte, mille 

diameeter ületab 25 cm. 

➢ Ärge asetage gaasipliiti esemete lähedusse, mis võivad süttida või kuumuse mõjul kahjustuda. 

➢ Pöörake poti hoidmisplaat ümber ja jälgige, et 90° nurgas oleksid suunatud allapoole, ballooni hoiupesa suunas. 

➢ Pange balloon pesasse, asetage seejuures kaela sälk vastavasse ohutuskinnitusse. 

➢ Kontrollige, kas gaasipliidi kraan on suletud – kraan asendis OFF (keerake päripäeva). 

➢ Lükake ballooni ühendushoob asendisse LOCK (lukustatud). 

➢ Keerake kraani vastupäeva kuni asendini ON, piesoelektriline  süüde süütab seejuures leegi. 

➢ Reguleerige leek sobivaks. 

 

Seadme väljalülitamine 

➢ Keerake leegi kustutamiseks kraan täielikult asendisse OFF. 

➢ Seadke ballooni ühendushoob asendisse RELEASE (vabasta). 

➢ Laske pliidil enne hoiulepanekut jahtuda. 

➢ Kui Te ei kasuta gaasipliiti pikka aega, peate gaasiballooni kindlasti seadmest eemaldama. 

 

Ballooni vahetamine 

➢ Kontrollige, kas gaasipliidi kraan on SULETUD. Kraan asendis OFF (suletud) (keerake päripäeva). 

➢ Kontrollige, kas ballooni ühendushoob on asendis RELEASE (vabasta). 

➢ Avage ballooni hoiupesa kaas ja eemaldage balloon. 

➢ Kontrollige, kas tihendid on töökorras. 

➢ Asetage balloon oma kohale, kaelal olev sälk peab minema seejuures vastavasse ohutuskinnitusse. 

➢ Seadke ühendushoob asendisse LOCK (lukustatud). 
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Tootja ei vastuta materiaalsete kahjustuste ega vigastuste eest, kui need tulenevad seadme valest kasutamisest või nende juhiste 

eiramisest. Tootele kehtib alates ostu kuupäevast 2-aastane garantii, kuid ainult tingimusel, et toodet pole üritatud muuta, see pole 

kahjustatud ja seda pole maha pillatud. Tootele tuleb lisada kuupäeva ostukviitung. Garantii kaotab toote valest kasutamisest 

tulenevate kahjustuste tõttu kehtivuse. 

 

      Maaletooja: 

      Hammerjack OÜ, Vae 4, Laagri Saue vald 76401 Harjumaa  

 

 

 

 

 

www.hammerjack.eu  

www.rauakaubad.ee  

 

 

http://www.hammerjack.eu/
http://www.rauakaubad.ee/

